Spánek, který má duši...

Superior
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ORTOPEDICKÝCH HYBRIDNÍCH
M AT R A C Í + D O P L Ň K Y, K T E R É VÁ S
Z A S V Ě T Í D O TA J Ů S PÁ N K U
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Spokojenost zákazníků a kvalitně zpracované výrobky
pro zdravý spánek jsou naším krédem již přes 20 let
• Společnost byla založena jako TROPICO PLUS CZ v roce 2000.
• Díky vysoké kvalitě výrobků a schopnosti plnit přání zákazníků jsme se stali v roce 2006 jedničkou
na českém trhu.
• V roce 2007 se společnost nově pod názvem Hilding Anders Česká republika a. s. stala součástí skupiny
Hilding Anders, tradičního světového dodavatele matrací a postelí.
• V roce 2015 jsme na trh s ohledem na ohlasy zákazníků uvedli novou vlastní značku špičkových matrací
SPIRIT SUPERIOR, jimž jsme dali do vínku naši zkušenost, nejnovější poznatky z oblasti zdravého spánku
a vysoce kvalitní moderní materiály. V tuto chvíli čítá rodina Spirit Superior 6 propracovaných modelů matrací.
• V roce 2022 jsme pro sortiment SPIRIT připravili nejen facelift ve formě špičkových strečových potahů
a vylepšených materiálů s ještě větší odolností a užitnou hodnotou, ale přidáváme také spoustu luxusních
funkčních doplňků.
• Od roku 2022 jsme zahájili výrobu v moderním závodě v Jilemnici, kde probíhá i kompletní proces vývoje.
• Věnujeme velkou pozornost použití kvalitních vstupních materiálů. Používáme pouze certifikované,
zdravotně nezávadné materiály vyráběné s ohledem na životní prostředí například v Belgii, Německu,
Švýcarsku, Slovensku a samozřejmě České republice.
• Sledujeme nové technologie a novinky. Používáme strojní vybavení od italských, německých
a českých renomovaných firem. Můžeme se pochlubit nejmodernějším CNC řezacím centrem v Evropě.
• Vážíme si odbornosti našeho stabilního týmu zhruba 150. zaměstnanců, který je klíčem k úspěchu
naší společnosti.

aegh

Víte, že:
Denně prošijeme okolo 5 km potahové látky.

Denně vyrobíme cca 1000 ks matrací.

Ročně spotřebujeme zhruba 2.000.000 kg pěn (tj. hmotnost zhruba 2000
osobních automobilů).
Ročně spotřebujeme asi 350.000 zipů.

Ročně spotřebujeme tolik km nití, kolik km měří cesta na Měsíc
(a bez půl cesty i zpět).
Jsme autoři nových technologií, myšlenek a několika

patentových řešení, které zlepšují spánek.

Atmosféra
S T E J N Ě J A KO AT M O S F É R A C H R Á N Í Ž I VOT N A Z E M I ,
C H R Á N Í P OTA H M AT R AC E J E J Í J Á D RO
A VÁ Š Z D R AV Ý S PÁ N E K .

Každá matrace SPIRIT má svoji atmosféru v podobě dvoudílného potahu
GEKON/VOGUE.
Potah, který udržuje příjemnou spánkovou teplotu v každém ročním období.
V každé matraci najdete noc i den.

POTAHY

GEKON & VOGUE
Prémiové potahové látky pro Váš luxusní spánek

Dvoudílný potah Gekon/Vogue ve spojení s matracemi vrcholné modelové řady
Spirit Superior Vám přinese tolik potřebný pocit komfortu a pohody, jež je nedílnou
součástí kvalitního spánku. U řady Spirit Superior myslíme nejen na kvalitu
ležení, ale také na stav mysli.
Prvotřídní potah Gekon si oblíbíte nejen proto, že je hebký,
nadýchaný a velice příjemný na dotek, ale hlavně vysoce
funkční. Název byl záměrně inspirovaný přírodou.
Gekon může být mnohdy nenápadný, avšak
svými znaky a rysy jedinečný.

Složení:
63 % polyester,
36 % tencel,
1 % elastan

Gekon

Potah je opatřen zipem a jeho praktické dvoudílné provedení Vám umožní jednoduchou
manipulaci a praní pro snadnou údržbu Vašeho lůžka.

Vogue

Složení:
70% polyester,
30% viscose

Prověřen v extrémních
podmínkách expedice
Tatra kolem světa 2 (2020-2023)
Vogue je atraktivní, funkční, pratelný a velice příjemný
na dotek. Oproti jiným látkám, často používaným k výrobě
potahů, disponuje velmi vysokou gramáží látky (568 g/m2) a ve spojení
s jejím složením tak nabízí skvělé vlastnosti, které zaručují velkou
odolnost i dostatečnou hygienu.

T E C H N I C K É PA R A M E T RY P O TA H Ů

PRATELNÝ
POTAH

DVOUDÍLNÝ
POTAH

DŘEVITÉ
VLÁKNO

NATUR

TERMO
REGULACE

EXTRA
PRODYŠNÉ

Termoregulační 3D ventilace podporuje nezbytnou vzdušnost lůžka, odvod vlhkosti a celkově zdravé
a příjemné spánkové klima.

Probuďte se odpočatí a plní sil.
Vstaňte plní energie do nového dne. Prožijte den tak, jak jste snili, že jej prožijete.
Nepřemýšlejte nad tím, zda i další noc bude tak intenzivní, jako předešlá,
spolehněte se na to, že bude. Budete-li se svou matrací Spirit.
Starost o hluboký zážitek ze spánku nechte „na bedrech“ matrace dnešní doby,
matrace Spirit. Matrace s technologií zítřka. Nechá Vás prožít noc. Vy prožijte svůj den.
Žijte a spěte tak jako nikdy.

VISCO
Stav beztíže
1rh

1isř97
v4x
22, 25, 30 cm
matrace

-

TUHOST +

150
nosnost
matrace

Luxusní matrace, která udělá maximum, aby se přizpůsobila
Vašemu tělu. Dvě vrstvy paměťové pěny dodají nezaměnitelný
efekt odlehčení.
Středně tuhá matrace s nižší odrazovou pružností. Vrchní rovná vrstva jemné paměťové pěny Vás doslova obejme
a společně ještě s další vrstvou paměťové pěny střední tuhosti navodí příjemný „beztížný“ stav. Podporou vrchních
vrstev je studená pěna vyšší tuhosti, která zároveň lůžku přináší pružnost a pevnost nejen pro snadnou změnu polohy během spánku, ale také při vstávání. Důmyslně propracovaná základna ze speciální hybridní pěny dokonale
vyrovnává tlak v ploše matrace. Součástí základny je anatomický systém SpineProtector, který pomocí speciálního
tvaru a umístění pěnových segmentů citlivě upravuje tuhost pro ramenní a pánevní zóny.

SUPERSOFT
VISCO

VISCO

Studená
pěna HR

Anatomický
systém
Spine Protector

Hybridní
pěna

Ramenní
moduly

SUPERSOFT VISCO 50 kg/m3 (3 cm) optimalizuje svoji tuhost podle absorbovaného tepla
pro optimální přizpůsobení.
VISCO 55 kg/m3 (4 cm) paměťová pěna střední tuhosti pro sekundární doladění polohy páteře.
Studená pěna HR 45 kg/m3 (5 cm) s jedinečným poměrem mezi hustotou a odrazovou pružností.
Anatomický systém Spine Protector - ramenní a pánevní roznášecí zóny nesou tělo ve všech nálehových úhlech
a upravují tuhost v zónách.
Hybridní pěna 50 kg/m3 (9/12/17 cm dle celkové výšky matrace) spojuje výhody studené pěny
(vzdušnost, pružnost), latexu (termoregulace, nezničitelnost) a visco pěny (přizpůsobivost).
Ramenní moduly pro optimální polohu páteře a uvolnění ramen zejména při spánku na boku.

CENA Z A 1 KS:

14 950 Kč
16 990 Kč
100 x 200 cm:		
120 x 200 cm:		
140; 160 a 180 x 200 cm:
200 x 200 cm:		

80 x 200; 90 x 200 ve výšce 22 cm
80 x 200; 90 x 200 ve výšce 25 a 30 cm
17 940 Kč (22); 20 390 Kč (25, 30)
23 920 Kč (22); 27 190 Kč (25, 30)
29 900 Kč (22); 33 980 Kč (25, 30)
38 870 Kč (22); 44 180 Kč (25, 30)

Další rozměry včetně atypických rozměrů najdete v platném ceníku.

REVERZNÍ STRANA

LATEX
Tvarová stálost
1rh

w1isř97
v4x
22, 25, 30 cm
matrace

-

TUHOST +

150
nosnost
matrace

Prvotřídní matrace, která vyniká spojením pružnosti, paměťového
efektu a mimořádného komfortu. Špičkové parametry a dokonalé
spojení vybraných materiálů tvoří ortopedickou matraci vyšší
tuhosti s vyšší střední odrazovou pružností.
Skvělá elasticita vrchní vrstvy latexu a následná vrstva paměťové pěny střední tuhosti společně přináší výjimečné
pohodlí, které se nádherně přizpůsobí Vašemu tělu. Umístění jemného a perforovaného latexu zaručuje oproti
paměťové pěně vhodnější spánkové klima, v případě, že se více potíte. Pružnou podporu a pevnost zajišťuje studená
pěna vyšší tuhosti, která Vám také usnadní změnu polohy během spánku. Důmyslně propracovaná základna
ze speciální hybridní pěny dokonale vyrovnává tlak v ploše matrace. Součástí základny je anatomický systém
SpineProtector, který pomocí speciálního tvaru a umístění pěnových segmentů citlivě upravuje tuhost pro ramenní
a pánevní zóny.

LATEX

VISCO

Studená
pěna HR

Anatomický
systém
Spine Protector

Hybridní
pěna

Ramenní
moduly

LATEX 65 kg/m3 (3 cm) velmi odolný houževnatý materiál s přirozenou odrazovou pružností a tvarovou stálostí.
VISCO 55 kg/m3 (4 cm) pěna střední tuhosti pro sekundární doladění polohy páteře a odlehčení kloubů.
Studená pěna HR 45 kg/m3 (5 cm) s jedinečným poměrem mezi hustotou a odrazovou pružností.
Anatomický systém Spine Protector - ramenní a pánevní roznášecí zóny nesou tělo ve všech nálehových úhlech
a upravují tuhost v zónách.
Hybridní pěna 50 kg/m3 (9/12/17 cm dle celkové výšky matrace) spojuje výhody studené pěny
(vzdušnost, pružnost), latexu (termoregulace, nezničitelnost) a visco pěny (přizpůsobivost).
Ramenní moduly pro optimální polohu páteře a uvolnění ramen zejména při spánku na boku.

CENA Z A 1 KS:

14 950 Kč
16 990 Kč
100 x 200 cm:		
120 x 200 cm:		
140; 160 a 180 x 200 cm:
200 x 200 cm:		

80 x 200; 90 x 200 ve výšce 22 cm
80 x 200; 90 x 200 ve výšce 25 a 30 cm
17 940 Kč (22); 20 390 Kč (25, 30)
23 920 Kč (22); 27 190 Kč (25, 30)
29 900 Kč (22); 33 980 Kč (25, 30)
38 870 Kč (22); 44 180 Kč (25, 30)

Další rozměry včetně atypických rozměrů najdete v platném ceníku.

REVERZNÍ STRANA

TRIUMPH
Extrémní odolnost
1rh

siř97
v4x
xdura®

22, 25, 30 cm
matrace

-

TUHOST +

150
nosnost
matrace

Matrace střední tuhosti s výjimečnou odrazovou pružností je
opatřena vrstvou exkluzivní pěny XDura, která zaručuje nezničitelnou
pružnost, poddajnost a extra termoregulaci. Unikátní pěna
s otevřenou strukturou zajistí nadstandardní průtok vzduchu.
Dokonale promyšlená třístupňová konstrukce se skládá z vybraných nejmodernějších pěn velmi vysoké objemové
hmotnosti s nejvyšší možnou propustností vlhkosti. Vrchní vrstvou je dokonale kopírující, prodyšná, prakticky
nezničitelná a vysoce termoregulační pěna XDura . Následuje super-elastická hybridní pěna střední tuhosti, která
vyrovnává tlak po celé ložné ploše. Její součástí je anatomický systém SpineProtector, který se stará o Váš pohodový
spánek pomocí speciálního tvaru a umístění pěnových segmentů pro ramenní a pánevní zóny, kde citlivě upravuje
tuhost. Důmyslnou základnu ze studené pěny zdokonalují funkční ramenní kolébky.

XDura

Hybridní pěna

Anatomický
systém
Spine Protector

Studená
pěna HR

Ramenní
moduly

XDura 60 kg/m3 (7 cm) vysokoobjemová dokonale kopírující a prodyšná, prakticky nezničitelná pěna
s termoregulační funkcí.
Hybridní pěna 50 kg/m3 (9/12/16 cm dle celkové výšky matrace) spojuje výhody studené pěny
(vzdušnost, pružnost), latexu (termoregulace, nezničitelnost) a visco pěny (přizpůsobivost).
Anatomický systém Spine Protector je uložen v hybridní vrstvě (dokonalá podpora těla ve všech
polohách).
Studená pěna HR (8/9/8 cm dle celkové výšky matrace) s jedinečným poměrem mezi hustotou
a odrazovou pružností.
Ramenní moduly pro optimální polohu páteře a uvolnění ramen zejména při spánku na boku.

CENA Z A 1 KS:

14 950 Kč
16 990 Kč
100 x 200 cm:		
120 x 200 cm:		
140; 160 a 180 x 200 cm:
200 x 200 cm:		

80 x 200; 90 x 200 ve výšce 22 cm
80 x 200; 90 x 200 ve výšce 25 a 30 cm
17 940 Kč (22); 20 390 Kč (25, 30)
23 920 Kč (22); 27 190 Kč (25, 30)
29 900 Kč (22); 33 980 Kč (25, 30)
38 870 Kč (22); 44 180 Kč (25, 30)

Další rozměry včetně atypických rozměrů najdete v platném ceníku.

REVERZNÍ STRANA

CLOUD
Spánek jako v oblacích
1rh

hwsi97
v4x
25, 30 cm
matrace

-

TUHOST +

150
nosnost
matrace

Prvotřídní ortopedická matrace nižší střední tuhosti se střední
odrazovou pružností dokonale eliminuje tlak těla na lůžko,
skvěle kopíruje křivky a disponuje vynikajícími termoregulačními
a antibakteriálními vlastnostmi. Oproti matraci s paměťovou
pěnou je vhodnější volbou pro ty, kteří se více potí.
Sametová latex-gelová pěna GelTouch omezuje tlak na celé tělo a zajišťuje výbornou termoregulaci. Vysoce pružná,
jemná a vzdušná vrstva perforovaného latexu je dalším termoregulačním stupněm matrace. Podporou jemných
vrchních vrstev je opět důmyslně propracovaná sendvičová základna složená z hybridní pěny (Hybrid HY) střední
tuhosti, celoplošného anatomického systému SpineProtector pro podporu a ochranu páteře a dvěma vrstvami
studených pěn. Spodní vrstva je navíc opatřena odlehčujícími segmenty v ramenních zónách lůžka.

GelTouch pěna

LATEX

Hybridní pěna

Studená pěna
HR střední
tuhosti

Studená pěna
HR vyšší střední
tuhosti

GelTouch pěna 45 kg/m3 (3 cm) - druh hybridní pěny, která výhodně spojuje dokonalou distribuci tlaku gelu s hebkostí a odolností latexu a prodyšností studené pěny. Vynikající termoregulace.
LATEX 65 kg/m3 (5 cm) velmi odolný houževnatý materiál s přirozenou odrazovou pružností
a tvarovou stálostí.
Hybridní pěna 50 kg/m3 (6,5 cm) spojuje výhody studené pěny (vzdušnost, pružnost), latexu
(termoregulace, nezničitelnost) a visco pěny (přizpůsobivost).
Studená pěna HR střední tuhosti 40 kg/m3 (6/11 cm dle celkové výšky matrace) - celoplošný anatomický
systém SpineProtector pro ochranu páteře.
Studená pěna HR vyšší střední tuhosti 45 kg/m3 (8 cm) s jedinečným poměrem mezi hustotou a odrazovou pružností.
Ramenní a pánevní moduly pro optimální polohu páteře zejména při spánku na boku.

CENA Z A 1 KS:

16 990 Kč
100 x 200 cm:
120 x 200 cm:
140; 160 a 180 x 200 cm:
200 x 200 cm:

80 x 200; 90 x 200 ve výšce 25 a 30 cm
20 390 Kč (25, 30)
27 190 Kč (25, 30)
33 980 Kč (25, 30)
44 180 Kč (25, 30)

Další rozměry včetně atypických rozměrů najdete v platném ceníku.

REVERZNÍ STRANA

NUCLEUS
Nadstandardní nosnost
1rh

s 1ei97
v4x
xdura®

25, 30 cm
matrace

-

TUHOST +

200
nosnost
matrace

Matrace vyšší střední až vyšší tuhosti inspirovaná lidskou buňkou
přináší maximální pohodlí pro Váš nerušený spánek. Unikátně
segmentované ložné plochy nabízí variabilitu celkem tří různých
pocitů ležení. Vyhoví vysokým nárokům na špičkový odpočinek
a odlišným nárokům širokého spektra postav.
Jednu ložnou plochu tvoří hybridní pěna vyšší střední tuhosti se dvěma různými ramenními zónami. Ramenní zóna
Air z téměř bezkonkurenční a extrémně odolné pěny XDura citlivě kopíruje tělo a zajišťuje vysokou termoregulaci.
Ramenní zónu Air Memory představuje jedinečný vzdušný modul DNA Nucleo z paměťové pěny (Visco Aloe), který
navozuje „beztížný“ stav. Oporou matrace je třístupňová základna složená z jedné vrstvy super elastické hybridní pěny
střední tuhosti vyrovnávající tlak v ploše matrace, vrstvy studené pěny tvarované do ergonomické vrstvy SpineProtector
pro ochranu páteře a spodní vrstvy tuhé a vysoce pružné studené pěny.

Hybridní
pěna

Ramenní zóna
AIR z pěny
XDura

Hybridní
pěna

Studená pěna
HR střední
tuhosti

Ramenní zóna
AIR Memory

Studená pěna
HR vyšší střední
tuhosti

Hybridní pěna 45 kg/m3 (8 cm) spojuje výhody studené pěny (vzdušnost, pružnost), latexu
(termoregulace, nezničitelnost) a visco pěny (přizpůsobivost).
Ramenní zóna AIR z pěny XDura, která v odolnosti, pružnosti, ergonomii a vzdušnosti překonává
všechny dosud známé materiály.
Ramenní zóna AIR Memory - rozložení hmotnosti těla a omezení tlaku je díky tvaru paměťových
buněk (DNA Nucleo) skutečně dokonalé. Paměťové buňky jsou navíc vzdušné.
Hybridní pěna 50 kg/m3 (6,5 cm) spojuje výhody studené pěny (vzdušnost, pružnost),
latexu (termoregulace, nezničitelnost) a visco pěny (přizpůsobivost).
Studená pěna HR střední tuhosti 50 kg/m3 (6/11 cm dle celkové výšky matrace) - celoplošný anatomický
systém SpineProtector pro ochranu páteře
Studená pěna HR vyšší střední tuhosti 45 kg/m3 (8 cm) s jedinečným poměrem mezi hustotou a odrazovou pružností.
Ramenní a pánevní moduly pro optimální polohu páteře zejména při spánku na boku.
CENA Z A 1 KS:

16 990 Kč
100 x 200 cm:
120 x 200 cm:
140; 160 a 180 x 200 cm:
200 x 200 cm:

80 x 200; 90 x 200 ve výšce 25 a 30 cm
20 390 Kč (25, 30)
27 190 Kč (25, 30)
33 980 Kč (25, 30)
44 180 Kč (25, 30)

Další rozměry včetně atypických rozměrů najdete v platném ceníku.

REVERZNÍ STRANA

COMODORE
1680 samostatně reagujících bodů
1rh

w1iyř97
v x2
30 cm
matrace

-

TUHOST +

150
nosnost
matrace

Spojení špičkových materiálů je zárukou špičkového komfortu.
Vysoce vzdušná pružinová matrace střední až vyšší tuhosti s vysokou
odrazovou pružností je vyrobená s cílem poskytnout každému
bodu na Vašem těle současně úlevu i podporu.
Ložnou plochu představuje jemná perforovaná vrstva latexu, která se perfektně tvaruje podle křivek těla, a přitom omezuje pocení. Podporou dokonalého pohodlí, připomínajícího beztížný stav, je vrstva paměťové pěny střední tuhosti.
Další vrstva vysoko-objemové studené pěny má na starost nejen chránit samotné pružinové jádro, ale také dodat
matraci na pevnosti a pružnosti. Pružinové jádro, tedy více než 1 680 taštičkových pružin (platí pro rozměr 90x200),
je v tomto případě synonymem maximálního komfortu s nevídanou odezvou na tlak a mimořádnou vzdušností.
Ortopedický efekt je ještě zvýšen důmyslným rozdělením pružin do 7 anatomických zón. Spodní vrstva studené pěny
chrání pružiny uvnitř jádra.

LATEX

VISCO

Studená pěna HR

Filc

Super-Multi
-Pocket AirForce

Studená pěna HR
vyšší střední tuhosti

LATEX 65kg/m3 (3 cm) velmi odolný houževnatý materiál s přirozenou odrazovou pružností
a tvarovou stálostí.
VISCO 55kg/m3 (2 cm) pěna střední tuhosti pro sekundární doladění polohy páteře.
Studená pěna HR 45kg/m3 (3 cm) s jedinečným poměrem mezi hustotou a odrazovou pružností.
Filc 600 g/m2 - roznášecí a izolační vrstva
Super-Multi-Pocket AirForce (18 cm) jádro z taškových pružin s dokonalou reakcí zaručuje dokonalou
kopírovatelnost a podporu páteře. Bezkonkurenční vzdušnost díky příčným kanálkům.
Vysoká dynamická odezva - každá pružinka odvádí na 100 % svoji práci přesně tam, kde Vaše tělo potřebuje.
Studená pěna HR vyšší střední tuhosti (3 cm) s jedinečným poměrem mezi hustotou a odrazovou pružností.
Dynamic response - systém kombinace dlouhých a krátkých pružin zajistí dokonalé odvětrání jádra
(princip vzdušné pumpy) a automatické vyrovnání tuhosti a podpory při přetížení.

CENA Z A 1 KS:

16 990 Kč
100 x 200 cm:
120 x 200 cm:
140; 160 a 180 x 200 cm:
200 x 200 cm:

80 x 200; 90 x 200 ve výšce 30 cm
20 390 Kč (30)
27 190 Kč (30)
33 980 Kč (30)
44 180 Kč (30)

Další rozměry včetně atypických rozměrů najdete v platném ceníku.

Princip dvojitých pružin zajistí automatické vyrovnání tuhosti
a podpory při přetížení a dále aktivní výměnu vzduchu uvnitř
jádra (princip vzdušné pumpy).

Život je kouzelný v dostupnosti vědění – možnosti poznávání. Je bohatý na
zkušenosti, které se mnohdy ti zkušenější snaží předat těm méně zkušeným,
aby nakonec zjistili, že zkušenost je nepřenositelná.
Jednou zažít je více než tisíc slov.
Zažijte opravdový, hluboký spánek. Spánek, který má duši.
České matrace Spirit s hrdým českým rodokmenem.

Spánek,

který má duši...

5 rad,

jak zlepšit Váš spánek

1.

Večerní rituály

Zklidňujícím aktivitám by se před spaním měl věnovat každý. Aby se z činnosti stal rituál, je potřeba ji pravidelně opakovat. Abyste
mohli začít sklízet zasloužené plody, měli byste rituál praktikovat alespoň 21 po sobě jdoucích dní. Zařadit můžete horkou koupel pro
snížení svalového napětí; aromaterapii s éterickými oleji s vůní levandule, růže, vanilky, ylang-ylang, geránia, heřmánku, kadidla,
kozlíku, meduňky, myrhy, nardu nebo santalu; domácí wellness v podobě saunování nebo masáže nohou masážním olejem
s obsahem skořice nebo cypřiše, které dokážou nohy prohřát nebo čtecí rituál. Tento rituál dokáže uvolnit mysl a připravit ji na spánek. Nejlepší je čtení tištěných knih, ze kterých nevychází žádné záření, jež by stimulovalo mozek a nutilo jej pracovat přesčas.

Správné zařízení ložnice

2.

V ložnici by mělo být, pokud možno, co nejméně (rušivých) věcí, a rozhodně do místnosti, kde se spí, nepatří nic, co souvisí s prací.
Velmi důležitou roli hrají samozřejmě barvy. Obecně platí, že tlumenější barvy budou lepší volbou než křiklavé barvy, které nás
nenechají v klidu. Pro milovníky teplejších odstínů doporučujeme nejen my, ale i odborníci na feng-shui jemnou béžovou, která nejen
že má zklidňující účinek, ale také ložnici příjemně zútulní. Vhodné jsou i světlé, tlumené odstíny růžové, modré a zelené. V módě je
i stříbrná barva pro ty, kteří barvám vysloveně nefandí a bílá se jim okoukala. Naopak nevhodné, rušivé až burcující barvy, při nichž
budete těžko spát či jen relaxovat, jsou červená, oranžová, fialová. Nevhodné jsou také tmavě hnědá a černá – navodit úzkost a depresi
v ložnici určitě nikdo nechce. Vše je samozřejmě individuální a záleží na vkusu každého z nás.

3.

Správná postel a matrace

Věděli jste, že velkou roli v tom, jak kvalitně se vyspíte hraje také velikost postele, resp. matrace? Lidé často nepřizpůsobí velikost lůžka
své tělesné výšce, což je chyba. Drtivá většina lidí se nedokáže kvalitně vyspat ani v příliš krátké posteli, z níž padá peřina a táhne na
nohy, ani na příliš úzké matraci, kde vám spánek narušuje roztahující se partner. Pokud jde o šířku, tak ideální minimum na jednu osobu
je 90 cm (dvoulůžka šíře 180 cm jsou nejběžnější). Šíře matrace 80 cm na jednolůžko už je dost málo, a snese se spíše ve formě dvoulůžka
o šíři 160 cm (tj. matrace 2x 80 cm). V případě délky by matrace měla být ideálně o 20 cm delší než jste vy (představte si, jak spíte na boku
s nataženou rukou nad hlavu…). Ještě důležitější, než rozměry je správný výběr matrace z pohledu ortopedických vlastností (zda je pro
Vaše tělo vhodná, jestli není příliš tvrdá nebo příliš měkká, atp.). Příliš měkká matrace, která tělo nepodepře, je obecně známým problémem. Na druhé straně, přehnaná tuhost matrace pak může znamenat – zejména při spánku na boku – bolest ramenních a kyčelních
kloubů, díky nepřirozené poloze těla pak i zablokovaná záda v kříži. Matraci doporučujeme vždy vyzkoušet na vlastní záda
u osvědčených odborníků – prodejců, pokud je to jen trochu možné. Pokud si matraci z nějakého důvodu vyzkoušet nemůžete, výběr
s nimi alespoň konzultujte.

4.

Světelná pohoda (nemít elektrospotřebiče)

Snadno se řekne, hůře udělá. Mobilní telefon či tablet je nedílnou součástí života většiny z nás. Sledování zářící obrazovky rozhodně není tím, co by nám pomohlo snáze usnout hlubokým, ozdravným spánkem. Pokud už to nejde jinak, a jste například typické
„sovy“, které pracují dlouho do noci, nastavte si alespoň režim komfortního večerního osvětlení, který blokuje rušivé modré světlo
nebo použijte speciální brýle pro tlumení modrého světla. Pokud jde o osvětlení ložnice, pak světla v ložnici by měla být měkká (teplejší tóny světla), ideálně s nastavitelnou intenzitou. Vyhněte se také přímému a příliš jasnému světlu. Skvělou možností je připevnit
noční lampičky na stěnu u postele a/nebo osvětlovat prostor odrazem světla o zeď namísto přímého nasvícení. Vyzkoušejte to, ten
rozdíl nejen uvidíte, ale i pocítíte.

Detail dělá celek

5.

Nezapomeňte na vhodně zvolené doplňky. Paměťový polštář je skvělou oporou krční páteře a pomůže uvolnit také šíjové svalstvo. Paměťová neboli Visco pěna se optimálně přizpůsobí tak, aby nedocházelo k vychýlení krční páteře a následným bolestem či zatuhnutí
svalů. Je jedno, jestli spíte na boku, na zádech či na břichu nebo jak široká ramena máte. Pocítíte úlevu již po první noci. Při závažnějších potížích s krční páteří doporučujeme výběr konzultovat s odborníkem. Skvělým doplňkem je také topper, neboli vrchní matrace,
či chcete-li přistýlka. Topper doporučujeme pro přidání extra pohodlí nebo v případě, že je nutno příliš tuhou matraci změkčit (tedy
dokáže pomoci v případě, že jste si vybrali příliš tuhou matraci nebo Vás rozbolely klouby). Pro použití s jinými matracemi než Spirit,
upozorňujeme na obecně zažitý omyl: pokud už je Vaše matrace proleželá či změklá, topper vám nepomůže – naopak, jen zvýšíte efekt
propadnutí těla do matrace. Topper je také nezbytnou součástí tzv. „kontinentálních“ lůžek, kdy jemně doladí komfort, vytvořený spodními vrstvami matrací – viz naše postele Spirit Continental/Adaptix. Topper také – je-li vybrán „v celku jako dvoulůžko“ zcelí ložnou
plochu, která se skládá z více části (gauč, samostatné matrace, atp.). Topper můžete použít také jako relaxační nebo cvičební podložku.
Fantazii se meze nekladou. Polštáře a přikrývky. Je jich všude k mání obrovské množství, ale vyznat se v tom, které jsou kvalitní a které
se naopak pro mě nehodí (např. typické rozdíly mezi notorickými potivci a zmrzlíky), je těžké. V kolekci Spirit sázíme na jednoduchost
– zvolili jsme ty nejkvalitnější dostupné materiály, aby se polštáře neslehávaly (což jak víme, zákazníkům vadí nejvíce) a přikrývky
držely tvar. Nezapomeňte ani na povlečení – pokud si pořídíte vynikající matrace, polštáře a přikrývky, ale oblečete je například do
levného mikrovlákna, všechny jejich vlastnosti a hygiena budou ty tam. Povlečení Spirit je výhradně z prvotřídní egyptské česané
bavlny, aby byl spánek opravdu jako v bavlnce a na dlouhé roky.

TOPPER ROOT
Neobyčejný doplněk Vaší postele

wirE

Jednoduše si dopřejte ještě vyšší komfort. Topper neboli vrchní matrace vylepší jakoukoliv stávající
matraci, postel nebo pohovku o pohodlí a oporu. Konstrukce jádra Vám poskytne možnost volby přesně
podle Vašich odpočinkových preferencí. Na jedné straně je rovná, vysoce odolná vrstva přírodního
perforovaného latexu, optimálně přizpůsobivá tvaru těla a poskytující výjimečnou termoregulaci během
spánku. Druhou ložnou plochu tvoří rovná studená pěna, která nabízí vynikající dynamické vlastnosti
jako jsou pružnost, bodová elasticita a tvarová stálost. Zajistí topperu také vysokou odolnost. Kombinace
použitých materiálů včetně potahu je skvěle prodyšná a dokáže odvětrávat vlhkost. Topper je možné
využít také samostatně jako masážní, relaxační nebo cvičební podložku.
CENA Z A 1 KS:

2l

7 cm
matrace

5 950 Kč

80 x 200; 90 x 200

Další rozměry včetně atypických rozměrů najdete v platném ceníku.

ANATOMICKÝ
POLŠTÁŘ ROOT
1rE

Božský odpočinek pro Vaši páteř

Anatomický polštář nejen pro příjemnější spánek si rychle oblíbíte. Kombinuje kvalitní paměťovou pěnu
a vynikající funkční potah. Polštář se dokonale vytvaruje přesně podle tvaru Vaší hlavy a Vašeho krku.
Budete tak celou noc relaxovat v ergonomicky správné poloze. Odlehčíte krční páteři a díky minimálnímu
protitlaku nebudete rušeni nepříjemným pocitem přeležení. Každé ráno se probudíte skvěle odpočatí
a plní energie z nerušeného spánku.
CENA Z A 1 KS:

2l

Rozměry:
66 x 42 x 11 cm

2 490 Kč

66 x 42 x 11

SPIRIT SAZAR

Luxusní přikrývka z kašmírského ovčího rouna

Nechte se hýčkat příjemně hřejivou celoroční přikrývkou Spirit Sazar
ze 100% ovčího rouna a 100% bio bavlny s vynikající savostí potu.
Český výrobek.
Zavřete oči. V krbu praská oheň, vy spokojeně relaxujete ve své posteli zabaleni do přikrývky, kterou stvořila sama
příroda a hledíte oknem své chaty do kraje, nad nímž se zvolna rozprostírá noc…
Špičková česká celoroční prošívaná přikrývka ze 100% ručně mykaného ovčího rouna ze srsti vysokohorských ovcí z indického Kašmíru s přirozeným obsahem lanolinu a 100% bavlny, vypěstované dle pravidel BIO
zemědělství, navíc s certifikací GOTS*. Vlna z ovcí, žijících ve vysokohorské oblasti indického Kašmíru je
navíc oproti běžné vlně přirozeně bělostná.
Obsah přírodního lanolinu propůjčuje naší přikrývce přirozenou hřejivost a savost, čímž udržuje velmi příjemné prostředí pro spánek i u osob se zhoršenou termoregulací. Další méně známou vlastností lanolinu je
schopnost tišit bolest.

Zabalit se do přikrývky Spirit z ovčí vlny Vám tak přinese nejen hluboký spánek
a krásné sny, ale také celkové zklidnění organismu a pocit hřejivého bezpečí.
Rozměr přikrývky: 135 x 200 cm, 135 x 220 cm, 200 x 220 cm
Vhodné pro použití s povlečením Spirit.
Atypické rozměry:

ANO, jsou možné – na dotaz

Hmotnost výplně:

300 g/m2 – celoroční provedení, vhodné i pro letní použití

Povrchová látka:

100% BIO bavlna s certifikací GOTS

Výplň přikrývky:

100% ručně mykané ovčí rouno

Není nutno prát, přesto bude přikrývka sloužit dlouhé roky – vlna má samočistící schopnost. Praní nedoporučujeme s ohledem na obsah lanolinu, který je důležitý pro zachování funkce přikrývky a praním by
došlo k jeho vymývání. V případě lokálních znečištění doporučujeme tato místa čistit teplou vodou
do 30 °C, šetrně.
Pratelnost:		

Praní se nedoporučuje.

Sušička:		

N
E

Čistírna:		

ANO

*GOTS = Global Organic Textile Standard. Celosvětově uznávaná a
zároveň nejpřísnější certifikace pro textil z organických – přírodních
– vláken, zaručující, že bavlna byla vypěstována bez GMO (osivo bez
genetických úprav) a zcela bez chemikálií (zcela bez umělých hnojiv,
pesticidů a insekticidů), bez těžkých kovů, atp., a to od bavlníkového
pole až po výsledný produkt. Je zárukou nejvyšších etických požadavků
(Fair Trade, dle ILO a OSN). Certifikace GOTS je udělována na základě
laboratorních testů a následných auditů, prováděných nezávislým
dozorovým orgánem.
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CENA Z A 1 KS:

Přikrývka

135 x 200 cm



4 790 Kč

		135 x 220 cm



5 360 Kč

		



6 480 Kč

200 x 200 cm

SPIRIT DOWNY

Luxusní přikrývky a polštáře z prachového husího peří

Hedvábná měkkost a lehkost přikrývek a polštářů Spirit Downy ze 100%
maďarského prachového husího peří nejvyšší kvality – i pro alergiky! Pro ty
z Vás, kteří na sobě nechtějí šetřit. Český výrobek.
Přenoska Vašeho automatického gramofonu už potřetí pluje v lehkém přítmí ložnice po stejné straně desky. A vy ne a
ne vstát… Víte, že byste měli, ale nejde to… Vzdáváte se, vytahujete peřinu až pod nos a necháváte gramofon, aby Vás
ještě počtvrté kolébal v letargii odpočinku – v té slastné chvíli…

Prošívaná celoroční přikrývka – peřina – je vyrobena ze 100% maďarského husího prachového peří nejvyšší
jakosti. Povrchová tkanina je vyrobena z pravého jemného hedvábí (10 %), viskózy na bázi bambusové/eukalyptové
celulózy Tencel® (40 %) a bavlny (50 %).
Tříkomorový polštář, dostupný ve dvou velikostech, je jemný, měkoučký, ale zároveň skvěle drží tvar.
Tajemství úspěchu se skrývá v kombinaci vnitřní komory, vyplněné 100% husím peřím pro stabilitu – omezení
slehávání polštáře, se dvěma vnějšími komorami, naplněnými výhradně 100% husím prachovým peřím.
Díky této konstrukci bude polštář měkoučký, zajistí oporu šíji, a navíc se Vám „nezavře nad hlavou“.

Peří i povrchová tkanina jsou opatřeny certifikáty, které jsou důkazem splnění nejnáročnějších
požadavků na zdravotní nezávadnost, vhodnost pro alergiky a šetrné zacházení
při výrobním procesu.*
Rozměr přikrývky: 140 x 200 cm, 140 x 220 cm, 200 x 220 cm
Rozměr polštáře:

50 x 70 cm, 70 x 90 cm

Vhodné pro použití s povlečením Spirit (polštáře i přikrývky).
Atypické rozměry:

ANO, jsou možné – na dotaz

Hmotnost výplně:

přikrývka: 560 g/m2 – celoroční provedení

			

polštář 70 x 90 cm: 110 + 1000 + 110 g (jednotlivé komory)

			

polštář 50 x 70 cm: 60 + 500 + 60 g (jednotlivé komory)

Povrchová látka:

hedvábí 10 %, Tencel 40 %, bavlna 50 %

Výplň přikrývky:

100% maďarské husí prachové peří

Výplň polštáře:

Vnější komory: 100% maďarské husí prachové peří – zajišťují měkkost a pohodlí

			

Vnitřní komora: 100% husí peří – zajišťuje stabilitu a oporu

Pratelnost:		

30 °C, šetrně

Sušička:		

ANO, šetrný program

Čistírna:		

ANO

* Ochranná známka Downafresh® dle EN 12 935 Vám přináší jistotu,
že peří prošlo při zpracování náročnou čisticí procedurou v termální
krystalické vodě. Zajištěno je tak splnění nejpřísnějších hygienických
norem. Sušení probíhá krátkým cyklem s příměsí termálního oleje pro
zvýšení pružnosti a odolnosti výrobku proti poškození. Samozřejmostí je certifikace ÖKO-TEX (zdravotní nezávadnost textilií), Downproof,
a Nomite® - úprava proti roztočům, zajišťující vhodnost i pro osoby,
alergické na domácí prach.
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hedvábí
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CENA Z A 1 KS:

Přikrývka

140 x 200 cm

14 550 Kč

		

140 x 220 cm 

15 800 Kč

		

200 x 220 cm 

21 550 Kč

Polštář 		

50 x 70 cm

		

70 x 90 cm 



4 220 Kč
5 920 Kč

STRATFORD

2

Vneste energii do Vaší ložnice

Spolehlivý a stále krásný společník pro Vaše nové matrace Spirit Superior.
Robustní postel, dostupná v široké škále čalounických látek a nožiček
s nastavitelnou výškou spaní a propracovaným designem čela. Postel Stratford
vnese energii do Vaší ložnice.
Stratford. Ať už si budete v posteli číst Shakespeara, jen tak ležet a relaxovat, spát nebo se oddávat
světským radostem, Postel Stratford bude pevně
držet Vaše matrace Spirit, pro něž je přímo stvořena. Postel, o kterou se můžete opřít. A to doslova.

CENA Z A 1 KS:

23 990 Kč

140; 160 a 180 x 200 cm

Další rozměry, včetně nabídky úložných boxů,
najdete v platném ceníku.

Robustní čalouněná postel s výhodou rozsáhlé možnosti individualizace provedení. Individualizace
je určena pro použití s lamelovými nebo laťovými rošty a klasickými matracemi. Velice stabilní a odolná
konstrukce z příhradových rámů z pevného vrstveného dřeva a těžkého a robustního čela, které je nosnou
konstrukční částí celé postele (nejedná se o žádné nasouvací „nestabilní“ čelo). Konstrukčně (výška,
maximální zatížení) je navržena pro použití s matracemi Spirit Superior.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Žádejte vzorník čalounických látek a nožiček u svého prodejce.
Dodává se ve všech běžných i atypických rozměrech dvoulůžek i jednolůžek.
Nastavitelná výška spaní + / - cca 10 cm pomocí kování Vari-Fix s rychlou přestavbou výšky.
Kování jsou hlazená, šetrná k matracím i prostěradlům.
Výška čela – standardně cca 115 cm (nožičky 10 cm), resp. cca 120 cm (nožičky 15 cm).
Atypy (rozšíření, snížení, zvýšení jsou možné dle poptávky / aktuálně platného ceníku).
Maximální doporučené zatížení 2 x 200 kg (~ 300 kg rovnoměrně)
pro dvojlůžka (140 – 200 cm šíře); ~ 200 kg (jednolůžka 80 – 139 cm).
Výška horní hrany bočnice 40 cm (nožičky 10 cm), resp. 45 cm (nožičky 15 cm).
Doporučujeme kombinovat s lamelovými rošty značky Tropico.
Vhodná pro použití s robotickými vysavači (optimalizovaná podjezdná výška bočnic postele).
Možno dokoupit úložný prostor (doporučujeme použít s výklopnými rošty značky Tropico).

POVLEČENÍ SPIRIT OF EGYPT
Luxusní povlečení z kvalitní egyptské bavlny

Luxusní povlečení Spirit ze 100% česané egyptské bavlny v saténovém
provedení. Radost, užitek a krása se pojí v jeden celek ve Vašem novém
českém povlečení Spirit.
Stejně, jako nemůže být Egypt bez pyramid, nemůže být skvělá postel bez úžasného povlečení. Přitulte se k Vaší
posteli, oděné do pravé egyptské bavlny. Oblečte svůj spánek do českého povlečení v barvách saharského písku, úsvitu
nad Káhirou, bronzového lesku pyramid při západu slunce či pohlazení mytické Sfinx… Neuvěříte, jak najednou
mohou být vzdálené krajiny všude kolem Vás.
Prvotřídní české povlečení na přikrývky a polštáře, ušité výhradně ze 100% egyptské bavlny.
Úžasná jemnost, hebkost, mimořádná odolnost a krása ve Vaší ložnici.
• Žádejte předložení povlečení u svého prodejce – vybírejte všemi smysly!
• Ze 100% nejjemnější příze dlouhovláknité egyptské česané bavlny v úpravě Mako satén. 140 g/m2.
» Mako satén je ušlechtilejší verzí bavlněného saténu. Použití egyptské bavlny, obdařené díky
klimatickým podmínkám delšími vlákny, je garancí vyšší pevnosti a odolnosti.
» Díky tomu je tento materiál velice odolný vůči třepení vláken a také vůči žmolkování,
které vzniká praním u jiných typů látek.

nz

• Hebké, lesklé povlečení na polštář i přikrývku s praktickým zapínáním na zip.
• Certifikát kvality a zdravotní nezávadnosti ÖKO-TEX.
• Pro použití (nejen) s přikrývkami a polštáři Spirit.
Praní: 		

ANO, doporučená teplota 40 °C, max. 60 °C, prát šetrně, po rubu.

Sušička:		

ANO, na šetrnější program.

Žehlení:		

ANO, na nižší teplotu (do 150 °C, opatrně žehlením s parou).

Čistírna:		

N
E

Dodávané rozměry: polštáře 70 x 90 cm, 50 x 70 cm (vhodné i pro anatomické polštáře)
			

přikrývky 140 x 200 cm, 140 x 220 cm, 200 x 220 cm, 220 x 240 cm

Atypické rozměry:

ANO, jsou možné – na dotaz

Dodávaná barevná provedení:
Světle modrá 		

NILE BLUE

Středně šedá		

PHARAO SATIN

Světle béžová		

SAHARA SAND

Bronzová		

PYRAMIDE BRONZE

2

CENA Z A 1 KS:

2 800 Kč

Set polštář 70 x 90 a přikrývka 140 x 200

Další rozměry povlečení včetně samostatných povlaků na polštáře
a přikrývky najdete v platném ceníku.

POVLEČENÍ SPIRIT OF EGYPT
Luxusní povlečení z kvalitní egyptské bavlny
NILE
BLUE

PHARAO
SATIN

S N Í T E - L I O D O B R O D R U Ž N É P L AV B Ě P O

E L E G A NC E ,

N I LU,

NUTNĚ

K T E R Á NA D C H NE I Z A 3 0 0 0 L E T. V Ý H O D O U

J E Z D I T D O E G Y P TA . P LU J T E NA O B L Á Č C Í C H

D E C E N T N Í C H Š E D Ý C H O D S T Í N Ů J E FA K T,

S N Ů V P OV L E Č E N Í S P I R I T Z EGY P T S K É

ŽE SE HODÍ TÉMĚŘ KE VŠEMU A ZA VŠECH

NEMUSÍTE

KVŮLI

TOMU

BAV L N Y V B A RV Ě Ř Í Č N Í H L A D I N Y !

D Ů S T O J NÁ

KRÁLŮ.

B A RVA ,

O KO L N O S T Í . TA D Y N E M Ů Ž E T E N I C
POKAZIT!

SAHARA
SAND

PYRAMIDE
BRONZE

V Y D E J T E S E NA P O U Ť M E Z I Z E L E NÝ M I

A Ž Z A PA DA J Í C Í S L U N C E S V Ů J S PA L U J Í C Í

OÁ Z A M I .

ŽÁR

VYDEJTE

D O B RO D RU Ž N É

SE

V Ý P R AV Y

NA
S

DA L E K É

VELBLOUDÍ

S C H O VÁ

ZA

HORIZONT

DUN

NA

H O D I N PÁ R , A Ž B O H Ů M P R O D L O U Ž Í S E

K A R AVA NO U P Ř E S D U NY A FATA M O RG A NÁ M

S T Í N Y,

AŽ

POHASNE

PYRAMID

ZÁŘE,

NAV Z D O RY. V Y D E J T E S E NA V Ý P R AV U S NŮ

I P O S L E D NÍ Z NÁ S U L O Ž Í S VO U H L AV U D O

– A T O D O S L O VA !

P O L Š TÁ Ř E …

PROSTĚRADLA NA VYSOKÉ
MATRACE
Už žádné omezování. Dopřejte si vysoké matrace beze strachu, do čeho je
oblečete. Přinášíme Vám prostěradla Tencel® od předního českého výrobce.
Pevná, odolná, s gumou kolem dokola. Z vláken bavlny, Tencel® Lyocell
a elastanu.
Vyrobeno s ohledem na maximální komfort, vysokou užitnou i estetickou hodnotu na dlouhá léta a v neposlední
řadě s ohledem na obnovitelné zdroje a snižování uhlíkové stopy.
Česká napínací prostěradla na vysoké matrace z prvotřídních materiálů.
• Tencel® Lyocell (48 %): Vlákna ze dřeva. Jsou chladivější než len, měkčí než hedvábí a s vlhkostí pracují
lépe než bavlna a omezují výskyt roztočů. Díky ekologickému procesu výroby získala ocenění European
Award for the Environment.
• Bavlna (48 %): Generacemi prověřený přírodní materiál, který je odolný, dobře si poradí s tělesným potem a ve spojení s moderními materiály, jako je Tencel a Elastan, dostává nový vítr do plachet.
• Elastan (4 %): Díky elastanu je prostěradlo extrémně pružné, nevytahává se, snadno se navléká, vypíná a
drží tvar. Díky elastanu nemusíte mít na každý rozměr matrace jiné prostěradlo – pružnost je tak obrovská, že jeden rozměr prostěradla pokryje spoustu typických i atypických matrací. Nevěříte?

• Odolnost – kvalitní provedení tkaniny 230 g/m2.
• Guma kolem dokola.
• Vynikající termoregulace (pocit trvale suchého lůžka, v létě s chladivým efektem) – oceníte celoročně.
• Omezují výskyt roztočů – doporučeno pro alergiky.
• Sametově jemné na dotek, šetrné k pokožce.
Praní: 		

ANO, doporučená teplota 60 °C, prát odděleně od jiných barev.

Sušička:		

ANO, na šetrnější program.

Žehlení:		

ANO, na nižší teplotu (do 150 °C, opatrně žehlením s parou).

Čistírna:		

N
E

2 nqz

Dodávané rozměry:
1. 90-100 x 200-220 cm x cca 15-30 cm
2. 180-200 x 200-220 cm x cca 15-30 cm.

„Pružnost rozměrů“ je dána obsahem elastanu, díky němuž se prostěradla snadno navlékají
a vypínají i na vysoké a prodloužené matrace.

Dodávaná barevná provedení:
Bílá
Béžová
Kakaová
Šedá

CENA Z A 1 KS:

590 Kč
790 Kč

90-100 x 200-220 cm
180-200 x 200-220 cm

Ulehněte, zavřete oči a představte si svoji matraci Spirit Superior jako koráb
plující bezpečně a tiše v bouři všedních dní...
Nechte se unášet vlnami krásných snů, které se s ránem nevytratí,
a dovolte si zapomenout na každodenní starosti.
Spěte tak jako nikdy.
Spěte a žijte. Spirit. Spánek, který má duši.

Spánek,

který má duši...

Spánková laboratoř
SleepLab

Vyrábíme matrace se zkušenostmi mistrů řemesla, za použití moderních materiálů a technologií.
Vyrábíme matrace, na kterých je radost spát. Vyrábíme pro Vás matrace SPIRIT Superior. Abyste mohli
klidně spát, testujeme dokonalost našich matrací v nejmodernějším spánkovém testovacím centru
SleepLab ve Švýcarsku. Krásné sny Vám přeje přední výrobce matrací Hilding Anders Česká republika a.s.
Jediné testovací centrum svého druhu v Evropě se nachází ve Švýcarském Schänis, bylo vyvinuto spolu
s renomovaným institutem AEH. Je vybaveno nejmodernější technologií pro testování matrací a postelí.
Laboratoř a certifikační autorita sledují 5 kritérií najednou (což je naprosto neobvyklé, co do šíře certifikace).
Zde testujeme mechanickou výdrž, ergonomii, hygienu a spánkové klima.

Öko-Tex Standard 100

Všechny použité vstupní materiály (pěny , látky, lepidla, dutá vlákna atd.) splňují certifikát Öko-Tex
Standard 100 (evropský standard zdravotní nezávadnosti). Abyste Vy i Vaši blízcí měli jistotu, že můžete
naprosto klidně a zdravě spát.

Zdravotnický prostředek

Zdravotní hledisko našich výrobků bylo pro nás vždy prioritou. Naše výrobky již od začátku testujeme dle
řady kritérií, důležitých pro kvalitu spánku a zdraví.
Naše výrobky, označené zeleným logem s křížkem, jsou zapsány v evidenci registru zdravotnických
prostředků jako antidekubitní. Pro běžného uživatele to znamená, že matrace na tělo „netlačí“ a umožňuje
cirkulaci krve v tkáních. Přináší dokonalou relaxaci, nedochází k přeležení a u dlouhodobě ležících osob
předchází vzniku proleženin. Veškeré matrace, registrované jako zdravotnický prostředek, podléhají
povinnosti povýrobního sledování a vyhodnocování.

RODINA PRVOTŘÍDNÍCH MATRACÍ
S ČESKÝM RODOKMENEM

VISCO

LATEX

TRIUMPH

VISCO
VISCO
HR

LATEX
VISCO
HR

XDura
HYBRIDE
HR

Odlehčení
kloubům

Tvarová
stálost

Pevnější pohodlí
bez paměťové pěny

Silný, dvojitý paměťový efekt,
který uleví kloubům. Regulace
tlaku. Střední tuhost, nižší odrazová pružnost.

Latexová pružnost, paměťový efekt,
termoregulace. Pevná matrace. Vyšší
tuhost, střední odrazová pružnost.

Nezničitelná pružnost, poddajnost,
extra vzdušnost a termoregulace.
Odlehčení celého těla. Vynikající eliminace tlaku. Vyšší střední
tuhost, velmi vysoká odrazová
pružnost.

22, 25, 30 cm

22, 25, 30 cm

matrace

-

TUHOST +

P RU Ž NOST

22, 25, 30 cm

matrace

-

TUHOST +

P RU Ž NOST

matrace

-

TUHOST +

P RU Ž NOST

Užijte si, pocit luxusu každý den...

CLOUD

NUCLEUS COMODORE

GELTOUCH
LATEX
HYBRIDE
HR

DNA NUCLEO
XDura
HYBRIDE
HR

LATEX
VISCO
HR
SUPER-MULTI-POCKET

Jemné pohodlí
bez paměťové pěny

Robustnost
a spaní na boku

Více než 1 600 bodů pro Vaše
záda s dvojitou podporou

Jemnost, poddajnost, dokonalé
kopírování těla, termoregulace,
vynikající antibakteriální vlastnosti.
Odlehčení celého těla. Dokonalá
eliminace tlaku. Nižší střední tuhost, střední odrazová pružnost.

Pohodlí, nosnost, pružnost
a vzdušnost. Vhodná pro široké
spektrum postav. Nucleus si poradí
s váhovými kategoriemi 50 - 200 kg.
Nabízí 3 různé lehací pocity díky
tuhé a poddajné straně. Zvýšená
odrazová pružnost.

Latexová jemnost a paměťový
odlehčující efekt. Velmi vysoká
vzdušnost a termoregulační funkce
pružinového jádra AirForce. Vyšší
tuhost, vynikající podpora páteře
a zónová přizpůsobivost, zvýšená
odrazová pružnost.

25, 30 cm

25, 30 cm

matrace

-

TUHOST +

P RU Ž NOST

30 cm

matrace

-

TUHOST +

P RU Ž NOST

matrace

-

TUHOST +

P RU Ž NOST

Informace a podmínky, záruka Spirit
Aktuální ceník žádejte u svého prodejce. Matrace jsou k dispozici v běžných, atypických
i prodloužených rozměrech. Ceny jednotlivých variant najdete v ceníku.

Typické rozměry matrací:

jednolůžka: 80x200; 90x200 cm (ostatní rozměry jsou brány jako atyp)
100x200 cm (tento rozměr je v ceníku uveden samostatně)
dvoulůžka: 120x200; 140x200; 160x200; 180x200; 200x200 cm.

Atypické rozměry matrací:

Do rozměru 90x200 cm účtován příplatek 10 % k ceně za typický rozměr jednolůžka.
Pro rozměr nad 90x200 cm je účtován příplatek 10 % k ceně nejbližšího většího rozměru.

Prodloužení matrací:

Prodloužení matrace do 220 cm = + 20 % k ceně typického nebo atypického rozměru.
Prodloužení matrace 221-250 cm = + 50 % k ceně typického nebo atypického rozměru.
Prodloužení matrace 251-300 cm = + 100 % k ceně typického nebo atypického rozměru.
Prodloužení matrace 221-300 cm u vybraného modelu konzultujte se svým prodejcem (může dojít ke konstrukčním změnám).
Matrace větší než 90x200 cm mohou být dodány s lepeným konstrukčním spojem. Všechny typy matrací jsou při prodloužení,
tj. v rozměru delším než 200 cm, dolepovány blokem kvalitní hybridní pěny.
Pro použití s matracemi Spirit doporučujeme lamelové rošty Tropico Double - využijte akčních nabídek.

Záruka:

Na matrace SPIRIT Superior je poskytována regresivní záruka 10 let na jádro matrace (0–6 let plná záruka, nad 6 let krácena
každým rokem o 20 %). Tento benefit není zpoplatněn, je však podmíněn registrací výrobku (instrukce níže). Ostatní výrobky
v portfoliu SPIRIT (např. postel, topper, polštáře, přikrývky, povlečení, prostěradla), jakož i potahy matrací, mají záruku 2 roky.
Prodloužená záruka je platná pouze v případě registrace výrobku na webu https://zaruka.matracetropico.cz (pro potřeby registrace si uchovejte výrobní štítek se sériovým číslem z matrace). Registrace musí být provedena do 30 dnů od zakoupení.
V případě, že nebude registrace provedena, platí zákonem stanovená záruční lhůta 2 roky. Bližší podrobnosti o prodloužené
záruce lze získat u prodejce či v záručních podmínkách.

Výrobce si tímto vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu technologie výrobku, či jeho konstrukce, zbarvení, designu,
atd. bez předchozího upozornění s tím, že aktuální vyobrazení výrobku se může odlišovat od aktuálního vyobrazení
reklamních a ilustračních fotografií výrobku. Výrobce si vyhrazuje právo na tiskové chyby.
Více informací a seznam autorizovaných top prodejců najdete na www.matracetropico.cz

Vyrobeno v České republice
Hilding Anders Česká republika a.s
Branská 329
514 01 Jilemnice
www.matracetropico.cz I www.hildinganders.com
Změny a chyby vyhrazeny. Ilustrační fotografie.
Vydání 1.

TECHNOLOGIE KVALITA

VÁ Š AU T O R I Z OVA N Ý P RO D E J C E :

